
 

 

 

 

:"نحو نهضة بمنتجات زراعية آمنة للجمعيات التعاونية الزراعية واألسر في مناطق "جمشروع   
 

طرق العرض والتعبئة والتغليف وسالمة الغذاء والجودة والبطاقة   تطوير  خبير تدريب فيط المرجعية الستقطاب و الشر 

 لمنتجات جمعيات تعاونية زراعية. التعريفية  

 : مقدمة عن مركز العمل التنموي "معا" .1

،  1989مستقلة غير ربحية، تأسست في مدينة القدس في بداية عام  مؤسسة فلسطينية أهلية تنموية    مركز العمل التنموي / معا
 وهي مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية، ولديها أربعة فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

  وكذلك في ا،  رؤية المركز هو أن تكون مؤسسة تنموية وتدريبية رائدة ومتميزة في نوعية برامجها ومهنيتها وشفافيتها وأدائها وعالقاته
سرعة استجابتها لالحتياجات التنموية والطارئة لمجتمعنا. كما يسعى المركز لبلوغ الريادة في المجاالت التي يعمل فيها من خالل  
الوطنية، وفي بناء  العالمية لإلسهام في تحقيق أهداف شعبنا  العمل مع جميع األطراف ذات العالقة ومع مجموعات التضامن 

راطي، فاعل ومنظم مبني على التعددية السياسية وسيادة القانون والعدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان، مجتمع مدني ديمق
 والثوابت التي تشكل أساسًا للدولة الحرة والديمقراطية. 

األكثر فقرا وتهميشا  أما رسالة المركز المشاركة والعمل يدا بيد مع المؤسسات األهلية والقاعدية والمجموعات الشعبية في المناطق  
لتحسين نوعية حياة الناس، وتعزيز صمودهم، وتمكينهم ألخذ زمام القيادة والمبادرة في تنمية مجتمعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة 

ادئ واالعتماد على الذات، بالتركيز على التنمية المجتمعية، واألمن الغذائي، والتطوير المؤسسي، واإلعالم البيئي، على أساس مب
 الحرية والمشاركة والمساواة واإلنصاف واحترام حقوق اإلنسان والديمقراطية والعدالة االجتماعية.

 : "نحو نهضة بمنتجات زراعية آمنة للجمعيات التعاونية الزراعية واألسر في مناطق "جمشروع مقدمة عن   .2

الصندوق العربي وبالشراكة مع مؤسسة  منوبتمويل القدس )أريج(  -معهد األبحاث التطبيقية يقوم مركز معا بالشراكة مع 
  الى  حيث يهدف المشروع نحو نهضة بمنتجات زراعية آمنة للجمعيات التعاونية الوراعية واالسر في مناطق "ج"بتنفيذ ، التعاون 

في المحافظات المستهدفة )بيت لحم، الخليل،  من الغذائي لدى األسر الفقيرة تمكين الجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز األ
يركز على تنفيذ جميع األنشطة الخاصة   مركز معاعلما ان  بالتركيز على مناطق )ج(. األغوار )طوباس وأريحا(، القدس(
اإلضافة إلى األسر المهشمة وصغار  من حيث الجمعيات التعاونية التي سيتم استهدافها ب بمحافظة أريحا واألغوار الشمالية

 المزارعين.
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في تمكين الجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز األمن الغذائي لدى األسر الفقيرة عن تدخالت المشروع في   لمحة .3
 المحافظات المستهدفة

للبيئة ضمنجمعيات تعاونية زراعية من خالل تزويدھا بتقنيات زراعية    10  باستهدافيقوم المشروع   احتياجات   حديثة صديقة 
بناء قدرات أعضاء الهيئات للجمعيات المستهدفة في الجمعية التي من خاللها سيتم تمكينها اقتصاديا واجتماعيا باإلضافة إلى  

أسرة    100  يستهدف المشروعومبادئ العمل التعاوني. وكذلك    ةارة السليماألمور اإلدارية والمالية وممارسات الحكم الرشيد واإلد
وترتكز الى التقنيات    مع االحتياج الرئيسي لألسر  تتالءممتنوعة    في المناطق المستهدفة من خالل تنفيذ انشطة  من الغذائيتفتقر لأل

نوعا( باإلضافة إلى بناء قدرات الفئات المستهدفة في الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة والعمل على تحسين األمن الغذائي )كما و 
 إدارة النشاطات المنفذة لديهم. ومن الجديد بالذكر، أن المشروع سيركز على محاور التدخل التالية:  

وتطوير دعم مبادرات تطويرية مبنية على التكنولوجيا الحديثة  مكين التعاونيات الزراعية المؤسسات القاعدية المحلية و ت -
 العمليات الزراعية. 

 .(تحسين المستوى المعيشي للعائالت الفقيرة المستهدفة وصغار المزارعين بحيث توفير الغذاء الصحي )كمًا ونوعاً  -
 

 (:Scopeالتفاصيل ومجال العمل ) .4

 االستشارة والتدريب المطلوب: 

لمنتجات الجمعيات  والبطاقة التعريفية    الجودةو   الغذاء وصحة  سالمة  و والتغليف  والتعبئة  طرق العرض    وتطوير  تحسينتدريب في  
الزراعية المعتمدة والتي تتماشى مع    ،التعاونية  السليم ضمن المواصفات  الزراعي والغذائي  للتصنيع  المناسبة  المعايير  واعتماد 

 قدرات الجمعيات الزراعية لتصبح أدلة انتاج معتمدة بشكل دائم.

في االغوار الشمالية و جمعية مربي   التعاونية النماء الثروة الزراعية  وهم جمعية بردله   ن اثنتينزيارة ميدانية لجمعيتي -
 النحل في جنين. 

 . كل جمعية وانتاج وعمللية آو تفاصيل منتجات االطالع على  ▪
 .التعريفيةطرق العرض والتعبئة والتغليف وسالمة الغذاء والجودة والبطاقة  كل جمعية من ناحية  دراسة وضع   ▪
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والبطاقة التعريفية  الجودةو   الغذاءوصحة  سالمة و والتغليف والتعبئة طرق العرض  تطويرفي  نظري ومهني تدريب عقد -
 لكل جمعية على حدى. 

والتغليف والتعبئة طرق العرض  تطويرمع مدرب متخصص في مركز العمل التنموي / معا للتعاقد  وبناءًا على ما تقدم يسعى
 ستحصل على ما يلي:  كل جمعية ، حيثوالبطاقة التعريفية  الجودةو  الغذاءوصحة سالمة و 

 . ، لدراسة آلية انتاج كل جمعية على حدىزيارة ميدانية لمرة واحدة لمدة ساعتين -

 . عمل  ايام 4تدريبية موزعة على   ةساع  16عضو( لمدة  15 – 10تدريب جماعي ) -

 )جهازر عرض / بروجيتور(.  وسيتم توفيربوجود قاعة مالئمة للتدريب ،  سيكون بموقع الجمعيةالتدريب لكل جمعية  -

 (:Deliverables) المخرجات المتوقعة

 ما يلي:بكل جمعية ستكون مؤهلة 
عاونية مطابقة تلمنتجات كل جمعية والبطاقة التعريفية   الجودةو  الغذاءوصحة  سالمة و والتغليف والتعبئة طرق العرض 

ضمن المواصفات المعتمدة والتي تتماشى مع قدرات الجمعيات لتصبح أدلة  و الزراعي والغذائي السليم  التصنيع لمعايير
 انتاج معتمدة بشكل دائم.  

 

 :بعد الترسية يجب تسليم الوثائق التالية
 وخطة عمل. تقرير اولي يحتوي على منهجية تدريب  ❖
 . منقحة وجاهزة للطباعة لكل جمعية مادة تدريبيةبعد زيارة الجمعيات ميدانيا يتم تزويدنا ب ❖
 ... إلخ. التي تدعم التدريب ، ملفات عرض الكتالوجات، الكتيبات، الفيديو ❖
 بعد التدريب.  التقرير النهائي ❖
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 (:Timingالتوقيت ) .5

وتنتهي بتقديم ُمرٍض للنتائج المحددة في المواصفات. المواعيد المتوقعة لتقديم التدريب   مدربستبدأ المهمة عند توقيع العقد مع  
 . لكل جمعية (ة ساع 16تدريب جماعي ) ايام  4بواقع  2022  آب 30- 2022 آب 07هي: 

 المؤهالت المطلوبة

 الخبرات التالية:يجب على المتقدم لهذه المهمة أن تتوفر فيه 
  والبطاقة  الجودةو  الغذاءوصحة سالمة و والتغليف والتعبئة طرق العرض تطوير مدرب متخصص في مجال  -

 سنوات. 4ال تقل عن خبرة  ، التعريفية
 .سنوات في مجال التدريب وتقديم االستشارات 5خبرة ال تقل عن  -
 الزراعية.للجمعيات التعاونية خبرة في إعطاء تدريبات  -
 

 الشروط المطلوبة لالشتراك في تقديم الخدمة: .6

 ما يلي:المهتم تقديم  المدربيجب على 
 العرض الفني:      

التعاونية باإلضافة الى عدد الجمعيات  ،الخبرة ذات الصلة  عدد سنوات توضح  للمدربالسيرة الذاتية  −
 الزراعية التي عمل معها سابقا. 

 العرض المالي:     
 ( BOQ) 1تعبئة النموذج المرفق ملحق رقم   -

 

مركز العمل التنموي / ظهرا في مقر  2:00في تمام الساهة  08.08.2022الموافق  ثنينيوم االالموعد النهائي لتقديم العرض 
المقدمة للعرض  رام هللا / الماصيون عمارة برافو الطابق الخامس بظرف مغلق مكتوب عليه اسم عرض السعر والجهة  ،معا

 حسب األصول.
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يتوجب على المتقدم لعرض السعر توفير فواتير ضريبية صفرية وشهادة خصم مصدر سارية المفعول كون المشروع معفى  
من الضريبة اذا كان المتقدم شركة، اما اذا كان المتقدم للعرض فرد بصفته الشخصية يتوجب عليه توفير شهادة خصم  

 % من قيمة التعاقد تدفع لدائرة الضريبة حسب األصول. 10ال عدم توفيرها يتم خصم مبلغ مصدر سارية المفعول وفي ح

 رسوم اإلعالن في موقع جوبس على من يرسو عليه العرض. 

 :عملية التقييم .7

٪ من الوزن  40وزن العرض المالي  .التقييم ادناهسيتم تقييم العروض أواًل على أساس المحتوى الفني وباستخدام معايير 
 .٪ من الوزن اإلجمالي60اإلجمالي بينما العرض الفني 

 :حسب النقاط التالية الفني ضسيتم تقييم العر 
  الجودةو  الغذاءوصحة سالمة و والتغليف والتعبئة طرق العرض  في مجال تطوير سنوات  4خبرة عملية ال تقل عن 

 % 40 التعريفية  والبطاقة
 % 30  سنوات في مجال التدريب وتقديم االستشارات 5خبرة ال تقل عن 

 % 30 الجمعيات التعاونية الزراعيةخبرة في إعطاء تدريبات في 
 سيتم تقييم العرض المالي بناءا على أقل سعر. 
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  الماليالعرض 

سعر الوحدة   الكمية   الوحدة  النشاط  #
/ $ 

 $/اإلجمالي

والتعبئة طرق العرض تطوير تدريب جماعي في موضوع  1
  والبطاقة   الجودةو   الغذاءوصحة سالمة و والتغليف 
لجمعيتين اثنتين، شامل زيارة ميدانية لكل   التعريفية

جمعية لمرة واحد لمدة ساعتين لدراسة وقياس حاجة  
 .التعاونية الجمعية

   ة ساع  36 ساعة 

  غير شامل الضريبة المضافة: اإلجمالي بالدوالر
  المجموع الكلي بالحروف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

:"نحو نهضة بمنتجات زراعية آمنة للجمعيات التعاونية الزراعية واألسر في مناطق "جمشروع   
 

 بياانت املشرتك 
 .............................................................................  :المدرب اسم الشركة/

 .............................................................................   العنوان:

 .............................................................................  العنوان البريدي:

 مشتغل مرخص رقم:

 .............................................................................   رقم الهاتف:

 .............................................................................   رقم الفاكس:

 .............................................................................  رقم المحمول:  

 .............................................................................  أية معلومات أخرى:

 ................................................................................................... 

 

          
 


